
ML/7 Các con trai của Ta trong ngày của Đức Chúa 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - ban cho ngày 29 tháng 9, 2010 

Những Lời của Chúa phán với Timothy, Vì Con các của Chúa, và cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Đức Chúa phán như vầy... Hãy nhìn các con trai của Ta, những người đi trước Ta ... Họ sẽ không luôn 

luôn đi trước mặt Ta. 

 

Cho đến ngày đang đến khi Ta sẽ đi trước mặt họ, và đi theo sau họ ... Thậm chí Ta cũng sẽ ở trong 

họ. Và như các thiên thần mà Ta đã đặt ở phía đông của vườn Địa Đàng, và thanh kiếm lửa đã đi theo 

hướng này và hướng đó, ngay cả ở mọi hướng, để bảo vệ con đường đến cây sự sống, vì vậy Ta sẽ bảo 

vệ các nhân chứng của Ta khỏi bị tổn hại. 

 

Vì Ta đã sai thiên sứ để ngăn đường đến Cây Sự sống, nhưng trong Ngày của Đức Chúa, Cây sẽ ở trong 

các con, Các con trai của Ta ... 

 

Ngay cả khi các con sẽ là nhánh của nó, tham gia vào sự viên mãn của nó ... Ngay cả sức mạnh của 

Gốc. Và nếu những đầy tớ của Ta tham gia vào Cây, và sự viên mãn của Cây ở trong họ ... Vậy thì ai có 

thể tiếp cận họ, để làm hại họ?  

 

Đối với các phương pháp tiếp cận trong ngày, nó sẽ mang lại sự bắt đầu của kết thúc. Và các vị tiên tri 

mà Ta gửi sẽ là những người đã đi trước, nhưng họ sẽ không qua đời… 

 

Vì như lời của miệng họ, vậy thì họ cũng vậy. Họ sẽ đến và đi giữa đám đông, nhìn thấy và không nhìn 

thấy, giết những kẻ hùng mạnh và hạ thấp các quốc gia vĩ đại hùng mạnh. 

 

Vì như sức mạnh trong quyền năng của Lời của chính Ta sẽ phát ra từ đôi môi của họ ... Và bất kì cái gì 

Ta làm cho họ nói, bất kì cái gì Ta làm cho họ tuyên bố hay phát âm, sẽ ngay lập tức theo sau ... Kìa, nó 

sẽ được thực hiện nhanh chóng, nó sẽ không chậm trễ. 

 

KHÔNG MỘT LỜI NÀO CỦA ĐỨC CHÚA sẽ rơi xuống đất! ... Mỗi từ sẽ giống như một lưỡi dao xuyên 

thấu! Kìa, Chúa Thánh Thần của Thiên Chúa sẽ đẩy họ lùi lại, như một cơn gió hùng mạnh lật đổ 

những người nghe ... Vâng, như một cơn bão khủng khiếp lật đổ những con người vĩ đại và những 

quốc gia hùng mạnh!… 

 

Ngay cả khi giết các đội quân và mọi toán quân, những kẻ dám chống lại các sứ giả của Ta, hoặc chống 

lại dân của Ta có tên là các Chiến Binh Tàn Dư (Còn Sót Lại)! ... TA LÀ ĐỨC CHÚA! 


